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... pace în Ucraina și în toată lumea. Fie ca șoapta aducătoare de pace a Duhului Sfânt să 
pătrundă în gândurile și inima celor care nu o au și provoacă dezbinări și războaie, dar în același timp, 
și în inimile deznădăjduite care sunt nevoite să experimenteze situații de criză și forță majoră. 
 
... cei care încă își caută un loc în biserica Poarta Cerului. Fie ca fiecare membru al acestei familii 
numită Poarta Cerului, să se integreze, să se simtă apreciat, iubit, și mai mult, folositor pentru lucrarea 
de slujire a Domnului, de aceea să poată primi călăuzire pentru a se îndrepta în departamentul potrivit, 
în concordanță cu talanții primiți de la Tata. 
 

„Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14)  

   |  0745 306 431 

   |  0722 800 691 

   |  0722 510 842 

   |  0734 539 044 

   |  0749 938 951 

   |  0724 700 470  

   |  0765 459 691 

   |  0767 320 559  

   |  0724 529 836 

   |  0737 176 997 

   |  0723 817 964  

Dăruiește!  
Dacă ai pe inimă să susții financiar 

lucrarea de la Biserica Poarta Cerului, 
scanează codul QR alăturat, ca să afli 

cum te poți implica în acest sens.  
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  PREZBITER 

  DIACON 

  DIACON 
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  DIACON 

  DIACON 

  DIACON 

COLECTIVUL DE REDACȚIE           
 
Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa  

Alina Avram | Laura Neagu | Dani Ardelean 
   
Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm 
să ne scrieţi la adresa de e-mail: 
buletin.duminical@yahoo.com  

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

 

Citește Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 8 
 

Duminică, 27 feb.      Numeri 11-14 

Luni, 28 feb.              Numeri 15-17 

Marți, 1 martie           Numeri 18-21 

Miercuri, 2 martie      Numeri 22-24 

Joi, 3 martie               Numeri 25-28 

Vineri, 4 martie          Numeri 29-32 

Sâmbătă, 5 martie      Numeri 33-36 

Vă stau la dispoziție pentru  
nevoile dvs spirituale: 
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LUNI       19 - 21 Tineret  

MARȚI       18 - 20 Rugăciune 

JOI        18 - 20 Studiu biblic   

VINERI       17:30 - 19 Întâlnire liceeni 

DUMINICĂ   09 - 12 | 18 - 20 

         Servicii divine 

 

 

Ne găsești și online  @BIsericaPoartaCerului 



 

O rugăciune pentru 

aceste zile... 

 O amenii ne sunt dați pentru o vreme. 
Nu știm când îi pierdem sau când ne 
îndepărtăm noi de ei. E adevărat că 

ne bucurăm de prezența lor, de frumusețea pe care 
ei o aduc în viețile noastre, însă mai presus de 
această plinătate, rămâi Tu și prietenia Ta! Cu 
Tine o veșnicie - cu ei o vreme! Dar ca să fim o 
eternitate împreună cu Tine, ajută-ne să 
chivernisim bine această vreme față de cei 
apropiați nouă.  
 
 Să trăim responsabili de cea mai mare 
poruncă – să ajungem să manifestăm aceeași 
iubire pe care Tu ai demonstrat-o pentru 
aproapele, chiar și pentru dușmani. Să nu 
facem numai lucruri ușor de înfăptuit, ci să ne 
încingem cu ștergarul: gata să spălăm picioarele 
trădătorului nostru. Fiecare cu trădătorul său: 
poate un prieten infidel, un soț insensibil sau 
agresiv, un copil răzvrătit, un colaborator nedrept 
sau niște enoriași tari la cerbice. Toți ne simțim 
trădați în vreun fel, sau poate că noi suntem 
câteodată niște trădători pricepuți... 
 
 Și totuși, să nu te lași mânat de frustrare, 
de repulsie, ci să te apleci și să porți de grijă 
celui pe care îl ai doar pentru o vreme! Să îi 
iubim pe cei pe care îi vedem, căci: cum Te-am 
putea iubi pe Tine, pe care nu Te vedem? Nu 
întotdeauna va fi ușor să împlinim porunca 
aceasta, însă Tu ne-ai deschis porți care erau 
inaccesibile – ne-ai arătat prin propriul Tău 
exemplu că se poate! 
 
 Nu noi deținem clepsidra acestei vremi și 
atunci, gândește-te, dacă ți-ai vedea pentru ultima 
oară aproapele, trădătorul... și tu nu te-ai încins cu 
ștergarul slujirii față de el?! Amintește-ți că în 
ultimul ceas, Isus a făcut slujirea aceasta pentru 
Iuda. 
 
 Tu ce vei face? Pe toți îi ai doar pentru o 
vreme alături de tine. O vreme... crează bucurii, 
nu regrete! 

Articol scris de Miriam Guia 

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE  BISERICII 

„Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere, și pe orice limbă care 
se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este 
moștenirea robilor Domnului, așa este mântuirea care le vine  

de la Mine, zice Domnul!” (Isaia 54:17) 

Din familia lui Dumnezeu de la 
Poarta Cerului, acum face 
parte şi familia Dumitrescu. Suntem 
mulțumitori Domnului pentru 
această familie, și totodată suntem 
bucuroși să facem parte din aceeași 
biserică! Dar şi ei au un salut 
pentru familia bisericii: „Fii 
binecuvântată, familia Domnului 
Poarta Cerului! Suntem Samuel și 
Diana Dumitrescu. Ne-am 
căsătorit în 10 
septembrie 2006, 
binecuvântați 
fiind de Domnul 
cu doi copii: 
Mathias (11 ani) 
și Lara (7 ani), și 
este un har 
pentru noi să 
facem parte din 
această familie 
minunată!” 
  
În toți acești ani, familia 
Dumitrescu a văzut mâna Domnului 
la lucru. Iată câteva momente pe 
care ni le împărtășesc: „Dumnezeu 
ne-a surprins când, după o 
perioadă lungă de ședere în 
Spania, ne-a vorbit în mod personal 
cu privire la întoarcerea noastră, 
aspect la care nu ne 
așteptam! Domnul a lucrat într-un 
mod minunat, de multe ori în 
decursul acestor ani și chiar și 
astăzi continuă să ne surprindă   
într-un mod deosebit! O experiență 
care ne-a marcat, printre altele, a 
fost momentul în care Domnul a 
vindecat-o pe Diana de o boală 
declarată de medici ca fiind 
incurabilă, la ambii ochi, lucru 
care ar fi generat în timp agravarea 
vederii. La intervenția Domnului, a 
dispărut boala, respectiv 
ochelarii pe care i -a purtat din 
clasa a treia.  Minunat Dumnezeu 
avem!!!” 

Slujire în biserică: „Fiecare din 
noi slujim acolo unde Domnul ne-a 
chemat după planul Său, în 
vestirea Evangheliei și în vestirea 
laudelor Domnului Dumnezeului 
nostru minunat! Desigur că 
încercăm întotdeauna să fim 
sensibili, dacă putem fi de folos și 
în alte slujiri din spectrul atât de 
vast al lucrării lui Dumnezeu!” 
  

Versetul 
familiei: „Orice 
armă făurită 
împotriva ta va fi 
fără putere, și pe 
orice limbă care 
se va ridica la 
judecată 
împotriva ta o 
vei osândi. 
Aceasta este 
moștenirea 
robilor 

Domnului, așa este mântuirea care 
le vine de la Mine, zice  
Domnul!” (Isaia 54:17) 
  
Motive de rugăciune: Familia 
Dumitrescu ne cheamă să o              
susținem în rugăciune ca să fie 
pietre vii: „Ne dorim ca prin tot 
ceea ce facem, să aducem eficiență 
lucrării lui Dumnezeu și, ca niște 
ʽpietre viiʼ, să ne înțelegem 
întotdeauna locul și chemarea!” 
 
Astăzi și întreagă săptămână  
viitoare, dorim să ne rugăm pentru 
familia Dumitrescu, aducând 
înaintea Domnului această familie 
binecuvântată. Domnul să Se 
îngrijească de toate nevoile lor aici, 
pe pământ şi să le fie alături la 
fiecare pas! El să-i ajute să rămână 
o binecuvântare pentru cei din jur și 
pentru biserică! 
 

Rubrică scrisă de Alina Avram 

Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul 
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
|  DUMINICĂ 27 FEB.  | 

Ana Duciuc Grigoraș 
Denis Bereza 
Elena Luchescu 
Matei Cercelaru 
Nicolae Croitoru 
Silvia  Prială 
Vlad Dume 
 
|  LUNI 28 FEB.  | 
Andrei Hera 
Antoniu Mark 
Filip Bîrîiac 
Florica Florea  
 
|  MARȚI 1 MARTIE | 
Denisa Sabău 
Ioan Stan 
Marius Curea 
Matthias Cadia 
Vlad Negrilă 
Ștefan Cărpineanu 
 
|  MIERCURI 2 MARTIE | 
Cosmin Puşcaşu 
Maria Șulma 
 
|   JOI 3 MARTIE   | 
Eunice Ardelean 
Mariana Croitoru  
 
|  JOI 4 MARTIE | 
Claudia Mureşan 
  
|  SÂMBĂTĂ 5 MARTIE | 
Levi Silaghi 
Nadia Priala Beuca  
 
"Să te asculte Domnul în ziua 
necazului, să te ocrotească 
Numele Dumnezeului lui 
Iacov, să-ţi trimită ajutor din 
locaşul Său cel Sfânt şi  
să te sprijine din Sion!"  
(Psalmii 20:1-2) 

 
 

„Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul 
nostru, Cel care ești iIzvorul vieții și 
al păci în ccer și pe pământ, revarsă 
harul păcii Tale în lume, în familii și 
în inimile tuturor oamenilor și mai 

ales în inimile celor care Te 
mărturisim și ne închinăm Ție! Stinge 

neînțelegerile și războaiele dintre 
oameni! Liniștește țara noastră și 
lumea întreagă! Mângâie inimile 
întristate! Dă ajutorul Tău celor 

năpăstuiți, scoate-i din tot necazul și 
dă pacea Duhului Sfânt  

în inimile noastre! 
 

Suntem tulburați, pentru că nu Te-am 
ascultat nici în Rai, și nu Te ascultăm 

și nu împlinim voia Ta nici pe pământ. 
Suntem în griji, pentru că ne cheltuim 

zilele vieții fără pocăință și fără 
îndreptare. Îndurerați suntem, fiindcă 

n-am făcut cele ce am făgăduit și 
conștiința ne mustră pentru timpul 

pierdut. Ajută-ne, Doamne, să punem 
bun început prin Duhul Tău Cel Sfânt! 
Ajută-ne, Mântuitorule bun, să păzim 
cuvântul Evangheliei Tale! Ajută-ne, 
Preasfinte Duh, să începem o viață 
nouă de rugăciune, de smerenie, de 
înfrânare, de curăție și de slujire cu 
dragoste a semenilor noștri, ca să 

ajungem la liniștirea simțirilor și la 
pacea inimii, atât de dorită, dar cu 

anevoie de dobândit! 
 

Dăruiește-ne pacea Ta, care covârșește 
toată mintea, ca să ne bucurăm de 

viață, să nu ne plângem în suferință și 
să nu ne temem de moarte! Cu 

ajutorul Tău cel atotputernic să biruim 
ispitele diavolului și să dobândim de 
la Tine tăria statorniciei în bine și în 

virtute. Pentru că în inima în care 
odihnești Tu, Doamne, nu mai este 

frică, nici neorânduială, ci mângâierea 
Duhului Sfânt și viață fără de moarte, 

de care învrednicește-ne pe toți! 
 

Fiindcă Tu ești Izvorul păcii și 
Mântuitorul sufletelor noastre și Ție 
slavă Îți înălțăm, împreună și Tatălui 

și Sfântului Duh! Amin!” 
 

 (Valentin Făt) 


